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Niniejsza publikacja powstała dzięki wsparciu amerykańskiej
Agencji na rzecz Międzynarodowego Rozwoju (USAID)
w ramach porozumienia o współpracy nr AID-OAA-LA-17-00003

Opinie wyrażone w tym dokumencie należą do autora, uczestników
panelu eksperckiego oraz innych badaczy zaangażowanych
w realizację projektu i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy
USAID lub FHI 360.
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W 2018 rroku polski rząąd, utworzonyy przez Prawo
o i Sprawiedliw
wość (PiS), zm
mniejszył intenssywność
dotychczaasowych wysiłłków na rzecz reformy systeemu konstytucyjnego i osłabbienia trójpod
działu władzy w kraju.
W odpow
wiedzi na opórr społeczny i presję
p
ze stronny instytucji euuropejskich rzząd wycofał czzęść proponow
wanych
zmian dottyczących funkkcjonowania SSądu Najwyższzego, w tym tee, które obniżały wiek emerrytalny sędziów
w tego
Sądu. Mim
mo to Komisjaa Europejska w dalszym ciąggu zajmowała się
s naruszeniaami praworząd
dności w Polscce, między
innymi no
owym trybem postępowaniaa dyscyplinarnego wobec sęędziów oraz zm
mianami w spo
osobie powołyywania
członków
w Krajowej Rad
dy Sądownictw
wa – organu kkonstytucyjneggo nadzorująceego pracę wszzystkich sędzió
ów w kraju.
We wrześniu Komisja EEuropejska zw
wróciła się do Europejskiego
o Trybunału Spprawiedliwoścci (ETS) o ustaalenie, czy
nowa polsska Ustawa o Sądzie Najwyyższym naruszaa zasadę niezaawisłości sądów
w. Sprawa byłła ciągle w tokku przed
Trybunałeem pod koniecc 2018 roku.
Poziom ro
ozwoju i stabilności organizzacji społeczeńństwa obywateelskiego uległ niewielkiemu pogorszeniu w 2018
roku, ponnieważ na ich ppracę nadal wpływała
w
polityyczna polaryzacja w kraju. O
Organizacje, kttóre zajmowałły się
kwestiami stojącymi w sprzeczności z programem konserwatyw
wnego rządu, w tym prawam
mi człowieka,
przeciwdzziałaniem dyskkryminacji, praawami kobiet i ochroną środ
dowiska, miałyy ograniczonyy dostęp do finnansowania
ze środkó
ów publicznychh. Były też nad
dal prezentow
wane w negatyywnym świetlee przez media kontrolowanee przez rząd
oraz te ścciśle związane z partią rządzzącą. Ponadto pogorszyła sięę jakość dialoggu obywatelskkiego, a konsultacje
społecznee były rzadko wykorzystywa
w
ane w konstruuktywny sposó
ób. Niektóre w
władze lokalnee i przedsiębio
orstwa
również w
wykazywały neegatywne nasttawienie do orrganizacji społeecznych. Wysstępowanie teggo typu napięćć na
szczeblu lokalnym zaostrzyły wyboryy samorządow
we, które odbyyły się w paźdzzierniku 2018 roku.
wy Instytut Wo
olności – Centtrum Rozwojuu Społeczeństw
wa Obywatelsskiego, agencjaa rządowa, któ
órej
Narodow
utworzennie w 2017 rokku w celu rozd
działu wszystkkich środków publicznych przeznaczonychh na rozwój
społeczeńństwa obywateelskiego dopro
owadziło do centralizacji rząądowego nadzzoru nad tym sektorem, kontynuował
Wyniki dla trzech z siedmiu obszarów indeksu rozwojju i stabilności o
organizacji społeeczeństwa obyw
watelskiego – zd
dolności
k
w 20188 roku, aby lepiiej
organizacyjjne, rzecznictwo oraz infrastruuktura sektora – zostały poddaane ponownej kalibracji
odzwiercieedlały sytuację w kraju i aby ułaatwić zestawianie ich z innymi wynikami w reggionie, a nie są ttak bardzo zwiąązane ze
zmianą sytuacji w porównnaniu z poprzed
dnim rokiem. W rezultacie ogó
ólna wartość ind
deksu rozwoju i stabilności orgganizacji
społeczeńsstwa obywatelskkiego spadła o 00,3, który to spaadek normalniee oznaczałby znaaczną zmianę, ppodczas gdy w rrzeczywistości
wskaźnik rozwoju
r
i stabilnności organizacjji pozarządowycch pogorszył sięę tylko nieznaczznie w porównaaniu z poprzednnim rokiem.
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przygotow
wania nowych programów wsparcia
w
społeeczeństwa obyywatelskiego. Wytyczne oppracowane dla tych
programó
ów okazały sięę jednak probleematyczne, po
ozostawiając miejsce
m
na arbitralne decyzjee dotyczące allokacji
środków publicznych. M
Mimo że formalnie w spraw
wie tych wytyczznych przepro
owadzono konnsultacje społeeczne,
to rząd niie odniósł się do żadnej z krrytycznych uw
wag zgłoszonycch przez organnizacje obywattelskie. Biorącc pod uwagę
rządową praktykę
p
udzieelania większeego wsparcia ffinansowego ppodmiotom dzziałającym w zggodzie z jego
ideologiczznym program
mem, organizaccje obawiają się, że środki z tych nowych programów nie
n będą dostęępne
w równym
m stopniu dla całego sektorra.
Na koniecc 2018 roku w Polsce było zarejestrowannych około 266 tysięcy fundaacji i 117 tysięccy stowarzyszzeń (w tym
17 tysięcyy Ochotniczycch Straży Pożaarnych). Szacujje się jednak, że
ż tylko około
o 70 procent sspośród
zarejestro
owanych organnizacji, czyli około 100 tysięęcy stowarzyszzeń i fundacji, rzeczywiście prowadzi dziaałalność.
W Polscee istnieje takżee około 50 tysięcy innych po
odmiotów, któ
óre można uznnać za część szeroko
s
rozum
mianego
sektora pozarządowego
o – są to międ
dzy innymi kluby łowieckie, związki zawod
dowe, spółdzielnie socjalne,, organizacje
pracodaw
wców, koła gosspodyń wiejskkich, kółka rolnnicze, cechy rzzemieślnicze, iinstytucje kościelne, a naweet, pod
pewnymi warunkami, ppartie politycznne.

OTOC
CZENIE PRAWNE
P
E: 2,7
W 20018 roku – druugi rok z rzędu – otoczenie prawne,
w jakiim funkcjonująą organizacje społeczeństwa
s
a
obywaatelskiego w P
Polsce, znacznnie się pogorszzyło.
Chociaż same ramyy prawne nie uuległy poważniejszej
modyyfikacji, w trakccie roku nastąąpiła zmiana w sposobie
wdrażżania przepisó
ów prawa. Na przykład sądyy rejestrowe
stosow
wały wymogi pozaustawow
we, które w wyypadku kilku
organnizacji przedłużżyły proces reejestracji – dottyczyło
to mięędzy innymi o
organizacji straażniczych i sto
owarzyszenia
osób transpłciowycch. Pojawiły sięę spekulacje, żże incydenty
ogły mieć zwiąązek z wyborami samorządo
owymi
te mo
odbyw
wającymi się w październikuu 2018 roku, ggdyż
niektó
óre z osób zaaangażowanychh w tworzeniee tych
organnizacji kandydo
owały na stano
owiska w samo
orządzie.
Mimo
o tych incydenttów proces reejestracji należży uznać
za nadal dość
d
łatwy i jeśli chodzi o jeego koszt możżliwy do udźwiignięcia przez większość org
rganizacji społeecznych.
W listopaadzie prezydennt podpisał Usstawę dotycząącą kół gospod
dyń wiejskich, stanowiących tradycyjną formę
zrzeszaniaa się na obszarrach wiejskichh. Nowe praw
wo nadaje takim
m organizacjom
m, skupiającym
m nota bene nnie tylko
kobiety, osobowość
o
prrawną i prawo do ubiegania się o środki publiczne.
p
Wczześniej część tych
t
podmiotó
ów
rejestrow
wała się w form
mie stowarzyszzeń, większość jednak działaała nieformalnnie. Pojawiły się jednak zarzuuty,
że ustawaa ta jest sprzecczna z konstyttucją, gdyż doppuszcza istnienie tylko jednego koła gosppodyń w danej wsi
i w ten spposób ograniczza konstytucyjjną swobodę zrzeszania
z
się.. Co więcej, ustawa nie pozzwala na tworzzenie kół
gospodyń wiejskich oso
obom mieszkaającym na tereenach wiejskichh leżących adm
ministracyjnie w granicach m
miast.
Komitet d
do spraw Pożyytku Publiczneego – agenda rrządowa odpo
owiedzialna za koordynowannie polityki rzządu wobec
organizacjji pożytku pubblicznego – zo
ostał utworzonny jeszcze w 22017 roku. Orrganizacje pożyytku publiczneego to
organizacjje społeczne m
mające specjalny status, pozzwalający im naa korzystanie z mechanizmuu przekazywannia jednego
procentu podatku dochhodowego. W październiku przewodniczący Komitetu wydał rozporrządzenie dotyyczące
wymogów
w związanych zze składaniem
m sprawozdań przez organizaacje pożytku ppublicznego, kktóre pozwala rządowi
na wszczyynanie ich konntroli bez uzassadnienia. Nied
długo potem nna wniosek teggo samego przzewodnicząceego do
końca 2018 roku wszczzęto kontrole pięciu organizzacji pozarząd
dowych. Oficjaalnie poinform
mowano, że po
owodem
tych działaań jest zebrannie przez te orrganizacje najw
większej ilości środków w ramach mechanizmu jednego
o procentu.
Wśród ko
ontrolowanych organizacji zznalazła się jed
dnak też Fundaacja Agora, zaałożona przez wydawcę „Gaazety
Wyborczeej”, liberalnej gazety, którą rząd postrzegga jako swojeggo wroga. Wbbrew oficjalnym
m wyjaśnieniom Fundacja
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Agora nie jest jednak jednym z największych beneficjentów mechanizmu jednego procentu, co rodzi pytania o to,
czy kontrole te nie mają motywacji politycznej.
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – regulacja Unii Europejskiej dotycząca ochrony danych
i prywatności – weszło w życie w 2018 roku, nakładając dodatkowe obowiązki i obciążenia na organizacje społeczne
oraz inne podmioty. Samo rozporządzenie nie wskazuje dokładnie żadnych konkretnych środków ochrony danych
osobowych ani tego, jakie dokumenty należy przechowywać, aby spełniać wymogi RODO.. Z tego względu każdy
podmiot przetwarzający dane osobowe, w tym organizacje obywatelskie, musi opracować własne metody ochrony
danych, dostosowane do charakteru swojej działalności. Konieczność wypracowania własnej polityki ochrony
danych zgodnej z RODO stanowi duży problem dla wielu organizacji, które na ogół nie mają na to środków ani
czasu.
W trakcie roku instytucje publiczne nękały niektóre organizacje i grupy osób. Podmioty działające na rzecz praw
kobiet, w tym na przykład Stowarzyszenie BABA z Zielonej Góry, zostały wplątane w postępowanie karne
przeciwko jednemu z urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości oskarżonemu o oszustwo, chociaż ich jedyny
związek ze sprawą polegał na tym, że otrzymały wsparcie ze środków publicznych nadzorowanych przez
oskarżonego urzędnika. W związku z tą sprawą jeszcze pod koniec 2017roku do biura organizacji wkroczyła policja,
zajmując jej komputery i dokumenty (także zawierające dane osobowe beneficjentów). Natomiast w 2018 roku
prokuratura wzywała przedstawicieli organizacji do składania zeznań. W wyniku tych działań, prowadzonych przez
organy państwa, niektórzy pracownicy, którzy nie chcieli być wmieszani w takie postępowanie, odeszli z organizacji.
Ponadto wizerunek tych organizacji w ich własnych środowiskach został nadszarpnięty.
Inne organizacje poddawano wzmożonym kontrolom podatkowym, które mogły być związane z rządową polityką
uszczelniania systemu poboru podatków. Podczas tych kontroli inspektorzy wykryli pewne drobne
nieprawidłowości, które mogły skutkować karami finansowymi.
Nowelizacja Ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej, przyjęta w czerwcu, wprowadziła system certyfikacji dla
organizacji społecznych świadczących pomoc prawną pro bono. Wedle wprowadzonych w niej nowych rozwiązań
administracja rządowa na szczeblu regionalnym będzie przyznawać certyfikaty określające, która organizacja może
świadczyć takie usługi i mieć dostęp do środków publicznych przeznaczonych na ten cel. Zmiany te weszły w życie
już w styczniu 2019 roku.
W listopadzie 2017 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wystąpiło z wnioskiem o ustanowienie
zarządu komisarycznego nad Fundacją Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej (Obywatele RP), otwarcie
sprzeciwiającą się działaniom obecnego rządu. Fundacja została oficjalnie powiadomiona o decyzji sądu o wszczęciu
postępowania w maju 2018 roku. Ministerstwo, które sprawuje nadzór nad fundacją, oskarżyło ją o podżeganie do
działań niezgodnych z prawem oraz znieważanie prezydenta i innych organów władzy. W listopadzie sądy odrzuciły
wniosek ministerstwa, stwierdzając, że nie naruszono żadnych przepisów prawa.
W 2018 roku w kilku wypadkach władze lokalne próbowały odmówić prawa do organizowania zgromadzeń.
Władze w Lublinie zakazały Parady Równości, a te w Warszawie i we Wrocławiu zakazały Marszu Niepodległości.
We wszystkich tych sytuacjach władze twierdziły, że ich decyzje wynikały ze względów bezpieczeństwa. Ostatecznie
sądy odrzuciły te decyzje, pozwalając na zorganizowanie marszów.
W 2018 roku pojawiły się także nowe próby ograniczenia współpracy organizacji pozarządowych ze szkołami
publicznymi. Zorganizowano kampanię oszczerstw przeciwko inicjatywie Tęczowy Piątek, w ramach której
organizacje działające na rzecz walki z dyskryminacją oraz skupiające się na problemach dotyczących lesbijek, gejów,
osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTQI) organizowały w szkołach wydarzenia mające
budować zrozumienie dla różnorodności seksualnej. W 2018 roku niektórym organizacjom uniemożliwiono wejście
do szkół w celu przeprowadzenia takich przedsięwzięć. Ponadto nękano nauczycieli, którzy brali w nich w udział,
a uczniom obniżano oceny ze sprawowania. Podobnie władze uniemożliwiały w wielu szkołach organizację Tygodnia
Konstytucyjnego – kampanii edukacyjnej Stowarzyszenia im. Zbigniewa Hołdy skierowanej do uczniów szkół
ponadpodstawowych, która dotyczy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Trybunału Konstytucyjnego.. Natomiast
sędziom uczestniczącym w tej kampanii stawiano zarzuty dyscyplinarne.
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W zakressie polityki pod
datkowej w odniesieniu do organizacji sppołecznych niee zaszły w 20188 roku znacznne zmiany .
Darczyńcyy indywidualni dalej mogą o
odliczać od po
odatku spełniajjące określonee warunki daro
owizny do wyysokości
6 procentt swoich dochodów, z koleii darczyńcy ko
orporacyjni mo
ogą dokonywaać takich odlicczeń do wysokkości
10 procennt dochodów. Wspomnianee możliwości o
odliczenia są mało
m znane i rzzadko wykorzzystywane. Meechanizm
jednego pprocentu pozw
wala podatniko
om przeznaczaać 1% należnego podatku naa organizacje o statusie organizacji
pożytku publicznego.
p
W październikuu 2018 roku znowelizowano
z
o Ustawę o po
odatku docho
odowym od ossób
fizycznychh, wprowadzajjąc wymóg skłładania rocznyych deklaracji podatkowych w formie elekktronicznej i eeliminując
deklaracjee w formie pappierowej. Systtem ten, wymaagający od pod
dmiotów opłaaty za utworzeenie i utrzymaanie podpisu
elektroniccznego, może stawiać w gorrszej sytuacji nnowo powstałłe i małe organnizacje, gdyż nnie ma bezpłattnej
alternatyw
wy dla tego ro
ozwiązania. Do
o 2019 roku zmiana ta nie bbędzie miała jeednak wpływu na działalnośćć organizacji
obywatelsskich.
Organizaccje wciąż moggą pobierać oppłaty za swoje usługi, zakładaać przedsiębio
orstwa społeczzne i prowadzzić
działalnośść gospodarcząą. Mają równieeż możliwość ubiegania się o zamówieniaa publiczne.
Indywiduaalni prawnicy o
oraz organizaccje, w tym Polskie Towarzyystwo Prawa A
Antydyskryminnacyjnego czy Centrum
Pro Bono
o, świadczą usłługi prawne orrganizacjom sppołecznym. Po
omoc ta jednak jest zależna od dostępnośści
finansowaania w ramachh odpowiednicch projektów. Większości o
organizacji brakkuje środków
w, by mogły podjąć się
obrony sw
woich praw prrzed sądami, gdyż
g
postępow
wania cywilne i administracyyjne są kosztow
wne i czasochhłonne.
Ponadto, organizacje obbywatelskie dzziałające na prrowincji mają o
ograniczony d
dostęp do pom
mocy prawnej. Szczególnie
organizacjje strażnicze, działające na rrzecz osób LG
GBTQI, praw kkobiet i przeciwdziałania przzemocy mają trudności
ze znalezieniem pełnom
mocników, któ
órzy mogliby jee reprezentow
wać – a jeśli po
omoc prawna jest już dostęępna, często
udzielana jest anonimow
wo.

ZDOL
LNOŚCI O
ORGANIZACYJN
NE: 2,92
Poziom zd
dolności organnizacyjnych po
olskich organizzacji
pozarządo
owych nie zmienił się znacznie w 2018 ro
oku.
Jednak nieektóre organizzacje—szczegó
ólnie te zajmuujące się
kwestiami imigracji i prraw kobiet—znacznie ogranniczyły
skalę swo
ojej działalnoścci ze względu na
n kłopoty z dostępem
d
do finanso
owania ze środków publicznnych.
Według rraportu Stowaarzyszenia Klon/Jawor Kondyycja
organizacji pozarządowyych 2018 spadaa liczba osób aaktywnie
działającycch w organizaacjach. W 20188 roku przecięętny
podmiot tego
t
typu miałł trzydziestu członków,
c
tylee samo, ile
wykazywaano w ostatnim
m raporcie, oppublikowanym
m przez
Klon/Jawo
or w 2015 rokku. Liczba czynnnych członkó
ów
organizacjji zmniejszyła się jednak z piętnastu w 2015 roku do dzziesięciu w 2018 roku. Wed
dług tego sameego badania
odsetek organizacji
o
pozzarządowych, które angażują wolontariusszy, wzrósł o 2 procent w ciągu ostatnichh trzech lat,
osiągając w 2018 roku 63 procent. Z kolei liczba wolontariuszy,
w
, z którymi wsspółpracuje prrzeciętna orgaanizacja,
spadła z d
dziesięciu w 20015 roku do ssześciu w 20188 roku. Jednoccześnie badaniie Centrum Baadania Opinii Społecznej
(CBOS) z lutego 2018 roku pokazało
o, że dwie piątte respondenttów deklarowaało, że poświęęcają część wo
olnego czasu
co najmniiej jednej orgaanizacji społeczznej, w tym orrganizacjom nieformalnym – o 3 procent więcej niż w 2016 roku,
co może w
wskazywać naa to, że rosnąccy potencjał ennergii społecznnej Polaków nie
n jest kierow
wany w stronęę oficjalnych
organizacjji.
W Polscee obserwuje się stały spadekk stopy bezrobbocia i najwyższy poziom głó
ównych wskaźźników ekono
omicznych
w historii, co sprawia, żże sytuacja na rynku pracy sstała się niekorzystna dla orrganizacji społeecznych. Odnotowują
Wynik do
otyczący zdolno
ości organizacyjnych został pod
ddany ponowneej kalibracji, żebyy lepiej odzwierrciedlał sytuacjęę w kraju
i aby ułatw
wić jego porównnanie z innymi rezultatami w reegionie. Wynik tten nie oznaczaa zmiany zdolno
ości organizacyjnnych, które
pozostawaały w 2018 rokuu ogólnie na takkim samym poziomie jak w 2017 roku.
2
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one spadeek zainteresow
wania zatrudnieniem lub staażami w tym seektorze, częścciowo dlatego
o, że warunki ppracy
w organizzacjach okazująą się znacznie mniej korzysttne w porównnaniu z podmiotami należącymi do innychh sektorów
gospodarkki. Według Sto
owarzyszenia Klon/Jawor przeciętne miesięczne wynaggrodzenie oso
oby zatrudnionnej
w organizzacji pozarządo
owej wynosi o
około 3 tysięcy złotych. Zarrobki w takichh organizacjachh nie zmieniły się w ciągu
ostatnich trzech lat, po
odczas gdy w innnych sektoraach gospodarkki wzrosły, a przeciętne miesięczne wynaggrodzenie
brutto w kraju, według danych Głów
wnego Urzędu Statystyczneggo, sięga 4272 złotych. Z rapportu Stowarzzyszenia
Klon/Jawo
or wynika, że ttylko 37 procent organizacjji obywatelskicch zatrudnia stałych
s
pracow
wników, a dod
datkowe
27 procennt od czasu do
o czasu zatrud
dnia osoby odppłatnie do praacy okresowej lub określonnych zadań. Organizacje
zazwyczajj zatrudniają ppracowników do konkretnyych projektów
w, co sprawia, że gdy brakujee finansowaniaa, takie
stanowiskka pracy są zaggrożone. Niekkorzystne otocczenie polityczzne i brak perrspektyw finannsowania w prrzyszłości
pogłębia tten problem. P
Ponadto praco
ownicy organizzacji często w
wykonują pracęę, za którą niee otrzymują
wynagrod
dzenia z powodu braku środ
dków. Ze wzgględu na takie w
warunki osoby o wyższych kwalifikacjachh często
opuszczają sektor organizacji obywattelskich po tym
m, jak już zdobbędą doświadczenie zawodowe.
t
z jakkimi borykają się przez
Nie wszysstkie organizacje społeczne mają jasno okkreślone misjee. Z powodu trudności,
ostatnie kilka
k
lat, niektó
óre z nich zaczzęły myśleć baardziej strateggicznie. Poza tyym cały sektor dokonał pew
wnych
przemyśleeń na temat w
własnej przyszło
ości, między innnymi podczas pierwszego krajowego zlo
otu organizacji
obywatelsskich w Niepo
ołomicach, finaansowanego pprzez Fundusz Obywatelski. Nowa sytuacja polityczna w
wymusiła
również nna niektórych organizacjach kobiecych ro
ozważenie rozsszerzenia zakrresu działalnośści po to, aby mogły one
dalej istnieć. W odpow
wiedzi na obecnną sytuację orrganizacje zaczzęły również aktywniej
a
objaśniać swoje dzziałania
i budowaćć więzi z własnnym środowisskiem.
Według nnajnowszego bbadania Stowarzyszenia Klonn/Jawor przeciętną organizaacją zarządza ppięć osób.
W 59 pro
ocentach organizacji zarząd składa się głów
wnie z tych saamych osób, kktóre zajmowaały te stanowisska
w poprzedniej kadencji. Połowa stanowisk w zarząądach jest zajm
mowana przezz te same osobby od założeniia
poszczegó
ólnych organizzacji. W 2018 roku w 75 prrocentach orgaanizacji liczba kandydatów nna stanowiska
w zarządzzie nie przekraaczała liczby dostępnych staanowisk, co po
okazuje, że liczzba osób chęttnych do angażżowania
się w zarzządzanie organnizacjami obyw
watelskimi jestt ograniczona..
ołowa organizaacji społecznych nie ma właasnych komputterów czy teleefonów komó
órkowych, na cco wskazuje
Prawie po
raport Sto
owarzyszenia Klon/Jawor. Icch członkowiee i działacze w
wykorzystują prywatny sprzęęt do pracy naa rzecz
organizacjji. Według Sto
owarzyszenia Klon/Jawor
K
w 2018 roku 477 procent orgaanizacji miało własną stronęę
internetow
wą i profil w m
mediach społeecznościowychh, 17 procent miało tylko sttronę, a 16 pro
ocent – tylko profil
w mediach społecznoścciowych.

KONDYCJA
A FINANS
SOWA: 3
3,1
W 20018 roku kond
dycja finansow
wa sektora organizacji
obywaatelskich pogo
orszyła się, gdyyż organizacjee działające
na rzeecz demokracjji i praw człow
wieka miały oggraniczony
dostęp do finansow
wania ze środkków publicznycch.
organizacji
Ogólnny poziom finaansowania pubblicznego dla o
społeccznych nie uleegł zmianie w 2018
2
roku. Po
odczas gdy
niektó
óre ministersttwa, takie jak M
Ministerstwo
Spraw
wiedliwości, zw
większyły poziom udzielaneggo przez
siebiee finansowania, inne, takie jaak Ministerstw
wo Spraw
Zagraanicznych, zmnniejszyły ilość przyznawanycch środków.
Organnizacje zajmująące się sprawaami równości,, imigracji
i ucho
odźców miały mniejszy dosttęp do finanso
owania ze
środkków publicznycch, podczas gd
dy grupy deklaarujące
m działania rząądu (na przykłład propagującce wartości chhrześcijańskie i narodowe
zgodność z ideologicznyym kierunkiem
lub patrio
otyczne) otrzymały w ciągu rroku większe środki finanso
owe. Chociaż przepisy dotyyczące finansow
wania
konkursów są teoretyccznie przejrzysste, zdarza się, że są stosow
wane niekonsekwentnie, co pozwala na uzznaniowe
podejmow
wanie decyzji. Na przykład SStowarzyszeniie – Ekonomiaa Nauka Społeeczeństwo SEN
NS otrzymało
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dofinansowanie w ramach konkursu „Wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, chociaż zostało założone
tylko na osiemnaście dni przed terminem składania wniosków, a doświadczenie w realizacji projektów było jednym
z kryteriów wyboru (w zarządzie organizacji zasiada kilka osób związanych z jednym z koalicjantów partii Prawo
i Sprawiedliwość). Fundusz Sprawiedliwości przyznał dotacje na pomoc postpenitencjarną kilku organizacjom, które
nie miały odpowiedniego doświadczenia, ale otwarcie zadeklarowały, że ich działalność opiera się na wartościach
chrześcijańskich. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wymagał jako wstępnego warunku przyznania dotacji
złożenia przez podmiot aplikujący pozytywnej rekomendacji od Ministerstwa Środowiska i Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska. W ciągu ostatnich trzech lat pojawiło się wiele skarg dotyczących przejrzystości procedur
finansowania. Według raportu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) w okresie od listopada
2015 roku do listopada 2018 roku w dwudziestu jeden ministerstwach stwierdzono sześćdziesiąt naruszeń zasad
pomocniczości i partnerstwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Według analizy danych z pięciu resortów: Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz
Ministerstwa Obrony Narodowej, przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Klon/Jawor na początku 2018 roku,
70 procent funduszy przyznanych organizacjom społecznym w latach 2013–2017 trafiło do podmiotów, które
otrzymywały fundusze zarówno przed wyborami w 2015 roku, które wyniosły do władzy obecny rząd Prawa
i Sprawiedliwości, jak i już po nich. Z pozostałych środków 15 procent trafiło do organizacji, które otrzymały
dotacje tylko pod rządami Platformy Obywatelskiej (PO), podczas gdy pozostałe 15 procent trafiło do podmiotów,
które były finansowane wyłącznie przez obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości, co wskazuje, że od 2015 roku
nastąpiła zmiana wśród organizacji otrzymujących wsparcie rządowe.
Pozytywnym aspektem jest to, że w 2018 roku Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego po raz pierwszy rozdysponował środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Procedura
została przeprowadzona przejrzyście, a wsparcie skierowano do większej niż dotychczas liczby małych podmiotów.
Organizacje społeczne wyraziły już jednak pewne obawy co do zasad przyznawania dotacji, które zostały
opublikowane dla programu zaplanowanego na 2019 rok. Okazuje się bowiem, że jednym z kryteriów ma być
jakość pomysłu na projekt, ale nie ustalono jednocześnie żadnych jasnych i obiektywnych kryteriów jego oceny.
Inne nowe programy rządowe, takie jak Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO), zostały w ciągu
roku przygotowane, ale nie wystartowały.
Innym potencjalnie pozytywnym zjawiskiem jest ogłoszenie przez rząd w 2018 roku, że od początku 2019 roku
będzie wspierał finansowo budowę kapitałów żelaznych organizacji społecznych. Nie wiadomo jednak, jak duża
grupa takich podmiotów skorzysta z tej inicjatywy, zwłaszcza biorąc pod uwagę ograniczony budżet przeznaczony
na te działania. Dlatego wpływ tego wsparcia na kondycję finansową organizacji można będzie ocenić dopiero
w nadchodzących latach.
Poziom finansowania ze strony władz lokalnych nie zmienił się w 2018 roku. Samorządy nadal na szeroką skalę
zlecają organizacjom świadczenie różnych usług w dziedzinach takich jak pomoc społeczna, sport i kultura.
Ponieważ był to rok wyborczy, lokalne przedsiębiorstwa wykazywały większą ostrożność we wspieraniu działań,
którym władze lokalne mogą być przeciwne. Niektóre firmy wspierają organizacje społeczbe, które nie otrzymują
już pieniędzy od rządu, ale robią to bez rozgłosu. Przedsiębiorstwa państwowe wspierają tylko te organizacje, które
popierają władze.
Dostęp organizacji obywatelskich do finansowania zagranicznego był w 2018 roku w dalszym ciągu ograniczony.
Organizacjom nadal odmawiano dostępu do niektórych funduszy przyznanych przez Komisję Europejską. Na
przykład rząd zdecydował o przeniesieniu odpowiedzialności za wdrożenie Fundusz Azylu, Migracji i Integracji
(FAMI), skierowanego na integrację osób przybyłych do państw członkowskich Unii Europejskiej, na szczebel
wojewódzki, gdzie środki są obecnie wydawane bezpośrednio przez wojewodów. Ponadto, rząd kontynuował spór
ze stroną norweską dotyczący uruchomienia nowej edycji grantów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
i Grantów Norweskich. W wyniku wypracowanego ostatecznie kompromisu fundusze mają być podzielone na dwie
części - centralną (obejmującą 30 milionów euro) oraz regionalną (23 miliony euro). Kiedy pod koniec października
2018 roku wybrano niezależne konsorcjum polskich organizacji pozarządowych (składające się z Fundacji im.
Stefana Batorego, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacji Akademia Organizacji
Obywatelskich) do realizacji ogólnokrajowego komponentu tych funduszy, polski rząd zagroził, że nie uzna tej
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decyzji. Środki, które miały być uruchomione jesienią 2018 roku, zostały przesunięte o co najmniej kolejny rok,
najprawdopodobniej do czasu już po zaplanowanych wówczas wyborach parlamentarnych. Trudno nie zauważyć, że
takie opóźnienie leży w interesie rządu, ponieważ fundusze będą finansować działania, które raczej nie mieszczą się
w jego agendzie. Dotyczy to w szczególności planowanego wsparcia skierowanego na rozwój demokracji,
wzmocnienie partycypacji społecznej i promocję równych szans. Ponadto operator regionalnego strumienia
wsparcia w ramach funduszy norweskich nie został jeszcze wybrany, a rząd nadal naciska, aby funkcję tę pełnił
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Organizacje pozarządowe w coraz większym stopniu angażują się w inicjatywy mające na celu pozyskiwanie
funduszy na inicjatywy społeczne lub kulturalne, w tym crowdfunding oraz zbiórki publiczne. Według badania
Stowarzyszenia Klon/Jawor z końca 2018 roku zbiórki publiczne i darowizny prywatne stanowią jednak zaledwie
7 procent całkowitego budżetu sektora organizacji obywatelskich. Lokalne organizacje społeczne prowadzą także
więcej akcji charytatywnych na rzecz swoich lokalnych społeczności i wprowadzają nowe formy fundraisingu, takie
jak giving circles (forma filantropii uczestniczącej, w ramach której grupy osób prywatnych przekazują własne
pieniądze lub czas na rzecz wspólnego funduszu, a następnie razem decydują, jakie projekty dobroczynne lub
społeczne będą wspierać) oraz podwójne wyzwania (double challenge – mechanizm łączący filantropię indywidualną
i korporacyjną z filantropią typu venture philanthropy w celu wspierania wartościowych inicjatyw społecznych.)
Obie te formy są propagowane przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Poza tym więcej organizacji pozarządowych zwraca się do osób prywatnych z prośbą o darowizny, w tym także
przekazywane w ramach mechanizmu jednego procentu, co już przyniosło pozytywne rezultaty. Zbiórka 1%
podatku za 2017 rok (której wyniki ogłoszono w połowie 2018 roku) była największa w historii – Polacy przekazali
761,3 miliona złotych, o prawie 100 milionów złotych więcej niż w roku poprzednim. Z mechanizmu jednego
procentu skorzystało ponad 14 milionów osób (ponad połowa wszystkich podatników). Godny uwagi był również
fakt, że kilka organizacji społecznych działających na rzecz wspierania demokracji i rządów prawa zebrało w ramach
tego mechanizmu znaczne kwoty. Na przykład Fundacja dla Polski, która zarządza Funduszem Obywatelskim, oraz
Fundacja im. Stefana Batorego zgromadziły ponad 1 milion złotych. Organizacje strażnicze, takie jak Sieć
Obywatelska Watchdog Polska i Fundacja Panoptykon zebrały natomiast od 140 tysięcy do 350 tysięcy złotych.
Działalność organizacji pozarządowych przynosząca dochód nie uległa istotnej zmianie w 2018 roku. Według
Stowarzyszenia Klon/Jawor tylko 7 procent organizacji pozarządowych pozyskuje część funduszy przez działalność
gospodarczą (sprzedaż produktów lub usług). Kolejne 18 procent pobiera opłaty za świadczone usługi w celu
uzyskania środków na działalność statutową. Znaczenie obu źródeł finansowania w budżetach organizacji
obywatelskich jest minimalne: działalność gospodarcza stanowi zaledwie 5 procent całkowitego budżetu sektora,
a płatna działalność statutowa – 10 procent.
Systemy zarządzania finansami organizacji społecznych nie uległy w ciągu tego roku zmianie. Tylko największe
z nich przechodzą niezależne audyty i mają jasne procedury finansowe.
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RZECZ
ZNICTW
WO: 2,73
W wynikuu niesprzyjająccej sytuacji po
olitycznej w 20018 roku organnizacje społeczeństwa obyw
watelskiego miiały mniejsze
możliwości angażowaniia się w działallność rzecznicczą.
Zgodnie z opublikowannym w lipcu spprawozdaniem
m
Obywatellskiego Forum
m Legislacji (OFFL) wykorzysttanie
konsultacji społecznychh w procesachh legislacyjnychh
zostało oggraniczone. Ko
onsultacje spo
ołeczne przedee
wszystkim
m są rzadko orrganizowane. A jeśli już się tto
zdarza, to
o często mają charakter pozzorny i angażują
jedynie w
wąską grupę orrganizacji – takk było na przykład
z konsultaacjami dotycząącymi Strategii na rzecz osó
ób
niepełnosprawnych. Co
o więcej, rząd prawie nigdy nie
odpowiad
da na krytycznne uwagi organnizacji społecznych.
Na przykłład zignorowaał prawie wszyystkie uwagi
merytoryczne otrzymane podczas seerii konsultacjii na
temat now
wych program
mów, które maają być realizo
owane
przez Narrodowy Instyttut Wolności – Centrum Ro
ozwoju
Społeczeńństwa Obywattelskiego, w tyym Programu
Rozwoju Organizacji O
Obywatelskich (PROO). Kolejny
przykład tto pomysł rozzszerzenia systtemu środowiskowych dom
mów samopom
mocy dla dorossłych, który byył omawiany
przez dwaanaście miesięęcy w Ministerrstwie Rodzinyy, Pracy i Polittyki Społeczneej, a następnie został porzuccony bez
wyjaśniennia. Ponadto teerminy na zgłaaszanie uwag ppodczas konsuultacji społecznnych są bardzo
o krótkie, częssto jest to
tylko tydzzień lub nawett kilka dni, a uw
wagi lub sugesstie zgłaszone w trakcie konnsultacji społeecznych nie zaw
wsze są
publikowaane. Niektóree dokumenty, takie
t
jak Ustaw
wa o przemoccy w rodzinie, zostały wręczz usunięte bezz słowa
wyjaśniennia z Rządoweggo Centrum Legislacji.
L
K
do sppraw Pożytku P
Publicznego, o
organ międzyrresortowy pod
d
Na począttku roku zosttał powołany Komitet
przewodnnictwem wiceppremiera i zajm
mujący się koo
ordynacją wszzystkich prac rrządowych zw
wiązanych ze
społeczeńństwem obywaatelskim. Nie wykonał on jeednak żadnej istotnej pracyy w 2018 roku.
Tymczaseem szereg ciał dialogu obyw
watelskiego, któ
óre kiedyś pro
opagowały współpracę i dialog między administracją
publiczną a organizacjam
mi społecznym
mi, przestało bbyć skuteczne. Po tym jak Fuundusz Inicjatyyw Obywatelsskich został
przeniesio
ony z Ministerrstwa Rodzinyy, Pracy i Polityyki Społecznejj do Narodow
wego Instytutu Wolności – C
Centrum
Rozwoju Społeczeństw
wa Obywatelskkiego, jego kom
mitet sterującyy spotyka się rzadziej,
r
a jego
o praca jest m
mniej
przejrzystta.
ołecznych, któ
óre stoją w oppozycji do rząd
du, ma bardzo
o ograniczone
Działalnośść rzecznicza organizacji spo
oddziaływ
wanie. Z kolei działalność rzeecznicza organnizacji propaguujących zagadnnienia zgodne z programem
m rządu,
nawet te kontrowersyjne, wydaje sięę szczególnie sskuteczna. Na przykład orgaanizacje pro-liffe przygotowaały projekt
ustawy znnoszącej prawo
o do przerwania ciąży z pow
wodu poważnnych wad płodu, który zostaał przyjęty do pierwszego
czytania w sejmie. W tyym samym czaasie odrzucono jednak inicjaatywę żądającąą przyznania kkobietom praw
wa do
przerywania ciąży w ciąągu pierwszychh dwunastu tyygodni.
Obywatelskichh jest rzadkim przykładem w
władzy publiczznej, która słuccha organizacjji
Biuro Rzeecznika Praw O
społeczeńństwa obywateelskiego i szerroko z nimi wsspółpracuje w wielu dziedzinach. Zaintereesowane orgaanizacje
są angażowane i konsulltowane we w
wszystkich obszzarach działalnności Rzecznikka. Ponadto prrzy Biurze Rzeecznika
działa Rad
da Społeczna, która wspieraa Rzecznika Prraw Obywatelsskich w realizaacji jego ustaw
wowych zadańń.

Wynik do
otyczący rzecznnictwa został po
oddany ponownnej kalibracji, żebby lepiej odzwieerciedlał sytuację w kraju i abyy ułatwić jego
porównaniie z innymi wynnikami w regionie. Poza ponow
wną kalibracją uzzyskany w tym obszarze
o
wynikk wskazuje na niiewielkie
pogorszenie w 2018 rokuu.
3
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Mimo trudnych warunkków organizaccje obywatelskkie nadal angażżują się w dziaałania mające nna celu wywieranie
wpływu na debatę publiczną przez tw
worzenie koaliicji oraz formuułowanie petyycji i listów otw
wartych, któree
wiele organizaacji i osób pryw
watnych. Jedyną efektywną formą działalnności rzeczniczzej są
są podpisyywane przez w
masowe pprotesty ulicznne, takie jak O
Ogólnopolski Strajk
S
Kobiet, w ramach któ
órego protesto
owano przeciw
wko
dalszym ppróbom zaostrrzenia prawa aaborcyjnego w Polsce. Udałło się w ten spposób skuteczznie zatrzymaćć wszelkie
działania legislacyjne w tej dziedzinie.. Wiele takich inicjatyw nie przynosi jednnak żadnych zm
mian. Spektakuularnym
przykładeem lekceważennia przez partiię rządzącą dzziałań rzeczniczzych był brak reakcji na żąd
dania osób
niepełnosprawnych i ichh opiekunów, którzy wiosną przez czterd
dzieści dni okuupowali parlam
ment, domagajjąc się od
wego i niepieniężnego. Taki bbrak efektów różnych podeejmowanych pprzez
rządu zwiiększenia wspaarcia finansow
organizacjje wysiłków doprowadził do
o wzrostu w 22018 roku pocczucia zniechęęcenia wśród organizacji
o
pozarządo
owych, a ich d
działacze i dziaałaczki coraz cczęściej stwierrdzają, że po pprostu nie warrto nic robić.
Działalnośść lobbingowaa organizacji obywatelskich
o
również nie pprzynosi żadnyych skutków. LLegalny lobbinng przestał
mieć znacczenie, przedee wszystkim dlatego, że rolaa prawodawcó
ów ograniczyłaa się do zatwieerdzania tego, co rząd już
postanow
wił. Parlament przestał być m
miejscem debaaty publicznej, a ustawy lansowane przez rząd są często
o
przyjmow
wane w ciągu kilku
k
godzin lub dni.
Rząd przeejął również innicjatywę w spprawie reformy przepisów d
dotyczących organizacji społłecznych. Na pprzykład
w 2017 ro
oku ogłosił znaaczne zmiany w Ustawie o działalności po
ożytku publiczznego i o wolo
ontariacie, a w 2018 roku
kontynuował prace nad
d tymi zmianam
mi bez udziałuu reprezentacjii społeczeństw
wa obywatelskkiego. Jednocześnie
organizacjje pozarządow
we same nie domagają się włączenia
w
ich w te prace i niee przygotowałły własnych prropozycji,
co może śświadczyć o icch braku wiaryy zarówno w powodzenie ttakich wysiłków
w, jak i w całyy ten proces.

ŚWIA
ADCZENIE USŁUG
G: 2,3
Jakośćć oraz zakres produktów i usług
u
świadczo
onych przez
organnizacje obywattelskie nie zmieniły się znaczznie
w 20118 roku. Orgaanizacje te nad
dal świadczą ussługi
w różżnych dziedzinnach, przy czym
m najczęściej są
s to sport,
kulturra i usługi socjalne. Polska m
ma zdecentralizowany
system
m administracjji publicznej, w którym pod
dstawowe
usługi socjalne są naa ogół domeną samorządów
w lokalnych.
Władzze te zazwyczzaj zlecają orgaanizacjom społłecznym
jedyniie te usługi, kttóre są mniej rentowne.
r
Organnizacje świadcczące usługi so
ocjalne na poziiomie
lokalnnym rozpoznajją potrzeby beeneficjentów d
dzięki
obserrwacji i znajom
mości lokalnej sytuacji. Zmiaany
warunnków zewnętrrznych, takie jaak coraz trudnniejsza
sytuaccja na rynku ppracy, wymusiłły na organizaccjach
obywaatelskich systeematyczną anaalizę prowadzo
onych przez
nie działańń, ocenę świad
dczonych usłuug oraz poszukkiwanie nowycch form działaalności lub spo
osobów modyffikacji
dotychczaasowych meto
od pracy. Takie myślenie jed
dnak nadal chaarakteryzuje tyylko wąską gruupę organizaccji.
Większośść z nich wciążż finansuje swo
oją działalnośćć w ramach prrojektów – głó
ównie przez dotacje pochod
dzące
ze środkó
ów publicznychh. W rezultacie muszą one skupiać swojee działania na celach
c
określo
onych przez daarczyńcę,
którym czzęsto jest adm
ministracja pubbliczna.
Organizaccje obywatelskkie zazwyczaj świadczą swoje usługi na rzzecz grup osóbb, które nie sąą ich członkam
mi
czy członkkiniami. Produukty takie jak publikacje,
p
waarsztaty i analizzy są zazwyczaaj oferowane innym podmio
otom
bezpłatniee.
Organizaccje społeczne z trudem radzzą sobie z pokkrywaniem ponoszonych ko
osztów, poniew
waż nadal panuuje
powszechhne przekonannie, że usługi świadczone prrzez te organizzacje powinny być bezpłatnee, nawet jeśli te
t same
usługi innee podmioty św
wiadczą zazwyyczaj odpłatniee.
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Uznanie rządu
r
dla roli o
organizacji spo
ołecznych w św
wiadczeniu ussług nie uległo zmianie. Niekktóre organizaacje –
szczególnie te krytycznne wobec rząd
du, w tym te zaajmujące się pprzeciwdziałaniem dyskryminnacji, prawami człowieka
oną środowiskka – są nadal o
odcięte od finaansowania pubblicznego udzieelanego przez ministerstwa,, jak
lub ochro
również o
od finansowannia przyznawannego przez nieektóre samorzządy lokalne.
Oficjalne oświadczenia rządu dotycząące roli organizacji społecznnych są sprzecczne. Z jednej strony rząd nnadal
obiecuje pprzyjęcie Ustaawy o gospodaarce społeczneej i solidarnej, która ułatwi świadczenie uusług przez orgganizacje.
Jednocześśnie jednak prominentni pollitycy partii rzządzącej rutyno
owo ogłaszająą, że usługi świiadczone przeez
administraację publicznąą są lepsze od usług świadczonych przez ssektor obywattelski. Przekonnanie to przejaawia się
również w praktyce. Na przykład rząądowy program
m „Senior Pluus” wspiera dzziałania na rzeccz osób starszzych jedynie
w tych ośśrodkach pomocy społeczneej, które nie zllecają usług orrganizacjom sppołecznym. Jed
dnocześnie wśśród władz
centralnycch rośnie świaadomość, że o
organizacje są efektywniejsze w pracy z grrupami o speccjalnych potrzeebach, które
wymagająą szczególnego
o, spersonalizo
owanego podeejścia. Widać tto było na przykład podczass dyskusji na teemat
polityki ryynku pracy, kieedy urzędnicyy Ministerstwaa Pracy, Rodzinny i Polityki Sppołecznej podkreślali, że św
wiadczenie
usług dla osób
o
niepełno
osprawnych prrzez sektor puubliczny jest nieefektywne i że organizacjee społeczne w
wykonują tę
pracę barrdziej efektywnnie.

INFRA
ASTRUKT
TURA SE
EKTORA
A: 1,94
Infrastrukktura wspierająąca społeczeństwo obywateelskie w
Polsce niee zmieniła się zznacznie w 20018 roku. Orgganizacje
obywatelsskie nadal mają dostęp do o
ośrodków wspparcia,
które są pprowadzone w wielu gminacch przez inne
organizacjje pozarządow
we, oraz do ceentrów inform
macji,
które przede wszystkim
m dostarczają wiedzy na tem
mat
pozyskiwaania różnych ffunduszy unijnych. Centra tee
jednak rzaadko oferują d
dostęp do barrdziej rozbudo
owanej
wiedzę i m
możliwość kszztałtowania um
miejętności, kttórych
organizacjje potrzebują w codziennej pracy.
W Polscee istnieje dwad
dzieścia siedem
m funduszy lokkalnych,
które pro
owadzą działalnność filantropijną i rozdzielaają
zebrane ppieniądze na po
otrzeby lokalnnych społeczno
ości.
Ponadto w kraju funkcjonują siedemd
dziesiąt dwa o
ośrodki
„Działaj LLokalnie” prow
wadzone przezz organizacje
pozarządo
owe we współpracy z Polskko-Amerykańsską Fundacją W
Wolności i Akaademią Rozwo
oju Filantropii w Polsce.
Organizaccje obywatelskkie nadal częstto współpracuują ze sobą i tw
worzą koalicjee w celu realizzacji wspólnych
interesów
w, ale rezultatyy tych działań są ograniczonne. Znaczenie niektórych isttniejących wczześniej koalicji, w tym
Koalicji R
Równych Szanss i Koalicji na rzecz
r
Równeggo Traktowaniia, zmniejszyło
o się, poniewaaż problemy finnansowe
zmusiły icch organizacje członkowskiee do ograniczeenia tej działalnności. Ogólno
opolska Federaacja Organizaccji
Pozarządo
owych, najwięększa federacjaa organizacji społecznych w Polsce, stała ssię mniej skuteczna w wywiieraniu
wpływu na procesy deccyzyjne dotyczzące organizaccji obywatelskiich z powodu niechęci rządu do słuchaniaa tych
organizacjji. Prace Polskkiego Forum O
Osób Niepełno
osprawnych, jeednej z najwięększych federaacji organizacjii
działającycch na rzecz ossób niepełnospprawnych, zosstały zawieszo
one w 2018 ro
oku po rezygnaacji zarządu. Innne
formalne koalicje zrzeszzające organizzacje działającee na rzecz osó
ób z niepełnossprawnościami okazały się nnieskuteczne
waniu na polityykę publiczną w ciągu roku.
we wpływ
W 2018 rroku nie nastąąpiły istotne zm
miany w dostęępności szkoleeń dla organizaacji społecznycch. W dalszym
m ciągu
brakuje szzkoleń z zakreesu nowych teechnologii, zarrządzania perso
onelem, pozysskiwania funduuszy i komunikkacji.
Wynik do
otyczący infrasttruktury sektoraa został poddanny ponownej kalibracji w 2018 roku, żeby lepiej odzwierciedllał sytuację
w kraju i aby ułatwić jego porównanie z innymi wynikam
mi w regionie. W
Wynik ten nie o
oznacza pogorszzenia infrastrukttury sektora,
ostawała w 20188 roku ogólnie na takim samym
m poziomie jak w 2017 roku.
która pozo
4

Indeks ro
ozwoju i stabilności organizzacji społeczeńństwa obywatelskiego w Po
olsce 2018

10

Nadal niewiele jest pozzytywnych przzykładów partnnerstw ponadsektorowych, a te, które isttnieją, opierająą się na
osobistych kontaktach poszczególnycch organizacji.. Wydaje się jeednak, że firm
my są coraz barrdziej zaintereesowane
współpraccą z organizaccjami obywatelskimi przy plaanowaniu dziaałań marketinggowych. Może to wynikać z unijnej
dyrektywyy w sprawie sprawozdawczzości niefinanso
owej, która naakłada na spółłki notowane na giełdzie obowiązek
składania sprawozdań z działalności nniefinansowej w ramach oceeny wartości ttych spółek. K
Komitety steruujące
w operacyjnychh Unii Europeejskiej, w skład
d których wchodzą przedstaawiciele wszysstkich
rozmaitycch programów
zaintereso
owanych stronn posiadającycch wiedzę speccjalistyczną w danej dziedzinie, stanowią dobry przykłaad
współpraccy ponadsekto
orowej, chociaaż ich rola w pprocesie wydaatkowania środków unijnychh jest ograniczzona.

WIZERUNEK P
PUBLICZ
ZNY: 2,6
Wizeruneek sektora orgganizacji obyw
watelskich nie zzmienił się znaacząco w 20188 roku. Media publiczne i inne środki
masowego
o przekazu po
ozostające w bbliskich relacjaach z rządem nnieco ograniczzyły intensywnność swoich w
wysiłków
skierowanny na przedstaawianie organiizacji społecznnych w negatyw
wnym świetlee. Nadal jednakk oczerniały o
one niektóre
organizacjje – zwłaszczaa kobiece – a ttakże Wielką Orkiestrę Świiątecznej Pom
mocy (WOŚP), która zostałaa oskarżona
o niewłaścciwe wykorzyystanie zebranyych funduszy na
n cele prywaatne oraz proppagowanie zaggranicznych, libberalnych
wartości. Mimo tych neegatywnych prrzekazów Wieelkiej Orkiestrrze Świąteczneej Pomocy udaało się zgromaadzić
w 2018 ro
oku znacznie w
większe wsparrcie finansowee niż w roku poprzednim,
p
pposzerzając tym
m samym swo
oje
oddziaływ
wanie. Wielokrrotnie powstaawały również materiały medialne, atakująące poszczegó
ólnych przedsttawicieli
niektórych organizacji, w tym Helsińsskiej Fundacji Praw Człowieeka, Wielkiej Orkiestry
O
Świątecznej Pomocy,
mokracja, Kam
mpanii Przeciw
w Homofobii o
oraz Amnesty International.
Akcji Dem
ocześnie w 20118 roku mediaa prywatne wyykazywały
Jedno
nieco większe zaintteresowanie ppracą organizaccji
obywaatelskich, a także takimi kw
westiami jak sw
wobody
obywaatelskie, praw
worządność i pprawa mniejszo
ości,
którymi organizacjee te często sięę zajmują. Cho
ociaż to
zainteeresowanie meediów organizzacjami nadal cczęsto
skupiaa się na sporacch politycznycch lub skandalaach, środki
masow
wego przekazzu były bardzieej wyczulone nna sposób
przed
dstawiania takich kwestii. Naa przykład przzy
relacjo
onowaniu głośśnej sprawy w znanej organnizacji
charyttatywnej (Stow
warzyszenie W
Wiosna),
w któ
órej lider organnizacji został o
oskarżony przzez wielu
praco
owników o poniżanie i dyskrryminację, a taakże szantaż
emocjonalny, mediaa wyraźnie staarały się nie zaaszkodzić
wizerrunkowi wszysstkich organizaacji i unikać
rozpo
owszechniania mowy nienaw
wiści.
s
do organizacji obbywatelskich nnie zmieniło sięę szczególnie w 2018 roku. Organizacje
Zaufanie społeczne
krytykow
wane przez rząd i media publiczne są postrrzegane negattywnie przez część
c
społeczeeństwa, ale te same
organizacjje doceniają i wspierają innee kręgi społeczzne. Według badań
b
Instytuttu Spraw Publicznych zaufannie do
organizacjji obywatelskich jest większze wśród tych, którzy nie sąą zadowoleni z sytuacji polittycznej
w kraju. Średni
Ś
poziom
m ich zaufania d
do organizacji wynosi 2,27 w skali od 1 do
o 4, gdzie 4 ozznacza najmniiejsze
zaufanie, a 2,29 wśród osób zadowolonych z życiaa politycznego w Polsce5. Po
onadto dane z projektu Voicces on values:
How Europpean publics annd policy actorss value an openn society (http:://voicesonvaluues.dpart.org)) wskazują, żee Polacy,
którzy niee popierają obbecnej polityki rządu, lepiej rozumieją rolęę organizacji o
obywatelskich
w reprezeentowaniu inteeresów tych cczłonków społłeczeństwa, kttórzy inaczej nnie zostaliby w
wysłuchani.

Zob. H. P
Penno Hartlováá, Z. Bútorová, V.
V Wessenauer, F. Pazderski, C
Citizenship empoowerment: potenttial for civic partiicipation in the
Visegrad coountries, 2017 & 2018, STEM/IV
VO/Political Cappital/IPA, Praguee 2018, s. 28 – http://www.isp..org.pl/publikacjje,1,955.html.
5
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Rząd nadal dzieli sektor na słuszne organizacje, z którymi warto współpracować, i pozostałe podmioty,
z którymi lepiej nie utrzymywać kontaktów. Taka postawa jest w pewnym stopniu widoczna również w sektorze
biznesu, zwłaszcza wśród dużych przedsiębiorstw państwowych i ich fundacji. Firmy prywatne również w dużej
mierze przestały wspierać organizacje krytykowane przez rząd lub partię rządzącą.
Niektóre organizacje coraz częściej wykorzystują media społecznościowe do propagowania swojej działalności.
Działania te nie wywarły jednak jeszcze większego wpływu na cały sektor. W 2018 roku koalicja złożona
z dwudziestu siedmiu organizacji obywatelskich zorganizowała na zasadach partycypacyjnych kampanię „Organizacje
społeczne. To działa!”. W jej ramach uruchomiono stronę internetową, opracowano banery internetowe, filmy,
artykuły i inne materiały marketingu wirusowego, ukazujące różne obszary, w których organizacje społeczne działają
na rzecz społeczeństwa.
W 2018 roku nie zaszły żadne istotne zmiany w dziedzinie samoregulacji i przejrzystości działania organizacji
obywatelskich. Tylko niektóre spośród tych podmiotów nadal kładą nacisk na przejrzystość, podczas gdy inne nie
wprowadziły żadnych zmian w tym obszarze. Większość organizacji nadal nie publikuje raportów rocznych.

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są opiniami uczestników i uczestniczek panelu
eksperckiego, innych badaczy oraz autora raportu i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy USAID lub FHI 360.
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O INDEKSIE
Indeks poziomu rozwoju i stabilności organizacji obywatelskich (CSO Sustainability Index) jest podstawowym
narzędziem analitycznym służącym do pomiaru poziomu rozwoju sektora obywatelskiego w regionie Europy
Środkowej i Wschodniej oraz Eurazji. Indeks śledzi przeobrażenia w sektorze pozarządowym w dwudziestu
czterech krajach przez ostatnie dwadzieścia lat. Bada szeroko ogólne uwarunkowania funkcjonowania
społeczeństwa obywatelskiego, skupiając się na otoczeniu prawnym działalności organizacji pozarządowych,
ich zdolnościach organizacyjnych, kondycji finansowej, efektywności prowadzonego rzecznictwa, świadczonych
usługach, infrastrukturze oraz wizerunku społecznym. Każdy z tych wymiarów jest w Indeksie oceniany na
siedmiopunktowej skali, gdzie liczba 1 oznacza bardzo zaawansowany poziom rozwoju, a 7 słabą kondycję. Indeks
jest prowadzony przez amerykańską Agencję na rzecz Międzynarodowego Rozwoju (U.S. AID) we współpracy
z organizacjami partnerskimi w każdym z wymienionych dwudziestu czterech krajów. W Polsce badanie od niemal
15 lat jest realizowane przez Instytut Spraw Publicznych.
W celu uzyskania więcej informacji o badaniu prosimy o kontakt z Instytutem Spraw Publicznych pod adresem:
filip.pazderski@isp.org.pl.
Angielska wersja raportu 2018 CSO Sustainability Index dla Europy Środkowej i Wschodniej oraz Eurazji jest
dostępna pod adresem: http://www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society.
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